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B7-0435/2014/REV

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Krievijas īstenoto spiedienu uz Austrumu 
partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizāciju Austrumukrainā
(2014/2699(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 14. aprīļa secinājumus par Ukrainu,

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2014. gada 27. marta rezolūciju A/RES/68/262 
par Ukrainas teritoriālo integritāti,

– ņemot vērā Eiropadomes 2014. gada 20. un 21 marta sanāksmē pieņemtos secinājumus,

– ņemot vērā ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmes 2014. gada 16. marta kopīgo 
paziņojumu,

– ņemot vērā valstu un valdību vadītāju 2014. gada 6. marta paziņojumu par Ukrainu,

– ņemot vērā Budapeštas memorandu par drošības garantijām, ko 1994. gada decembrī 
parakstīja Ukraina, Krievija, Amerikas Savienotās Valstis un Apvienotā Karaliste,

– ņemot vērā 1975. gada Helsinku Nobeiguma aktu,

– ņemot vērā ANO Statūtus,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā 2014. gada 16. martā Krimas Autonomajā Republikā un Sevastopolē Krievijas 
karaspēka kontrolē notika nelikumīgs un neleģitīms referendums; tā kā Krievijas 
iestādes un likumdevēji nekavējoties sāka šīs Ukrainas pussalas aneksiju, lai gan 
starptautiskā sabiedrība minēto referendumu nosodīja;

B. tā kā ES uz to reaģēja ar lēmumu paplašināt sankciju sarakstu, iekļaujot tajā 
12 personas, kas atbildīgas par Ukrainas teritoriālās integritātes pārkāpšanu, atcelt ES 
un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi 2014. gada jūnijā un atbalstīt sarunu 
pārtraukšanu par Krievijas pievienošanos ESAO un Starptautiskajai Enerģētikas 
aģentūrai; tā kā ES, skaidri apliecinot solidaritāti ar Ukrainu, nolēma parakstīt 
asociācijas nolīguma politiskās sadaļas, palielināt makrofinansiālo palīdzību Ukrainai 
no EUR 610 miljoniem līdz EUR 1,6 miljardiem un vienpusēji atvērt ES tirgu Ukrainas 
precēm;

C. tā kā Maskava ir nostiprinājusi savu varu Krimā, uzbrukumos sagrābjot Ukrainas gaisa 
spēku un flotes bāzes un izraidot no tām militāro personālu; tā kā Krievija uz teritorijām 
pie robežas ar Austrumukrainu ir pārvietojusi lielus militāros spēkus; tā kā pastāv 
uzskats, ka šo militāro spēku klātbūtnes galvenais mērķis ir izdarīt spiedienu uz 
sarunām par Ukrainas nākotni un 2014. gada 25. maijā paredzētajām prezidenta 
vēlēšanām; tā kā Krievijas, ASV un NATO militāro spēku klātbūtne varētu vēl vairāk 
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saasināt situāciju, tostarp Melnās jūras reģionā kopumā;

D. tā kā pieaug bažas, ka Krimas notikumi varētu atkārtoties citos Ukrainas reģionos; tā kā 
prokrieviskie separātisti ir iebrukuši pašvaldības ēkās Harkovā, Luhanskā un Doņeckā; 
tā kā minētie separātisti tā sauktā „Krievu sektora” vadībā ir sagrābuši pašvaldības ēku 
Doņeckā, pasludinājuši suverēnu, no Kijevas neatkarīgu „Doņeckas Tautas Republiku” 
un paziņojuši, ka ne vēlāk kā 2014. gada 11. maijā notiks referendums par reģiona 
atdalīšanos; tā kā sacelšanās un valdības ēku sagrābšana notikusi arī citās pilsētās valsts 
austrumos, tostarp Slovjanskā, Kramatorskā un Družkovkā;

E. tā kā nekavējoties pēc Krimas aneksijas separātiskā Moldovas Piedņestras reģiona 
Augstākā padome nosūtīja Krievijas Federācijai oficiālu lūgumu apsvērt Piedņestras 
aneksiju;

F. tā kā, pārņemot Krimas pussalu, Krievija, bez šaubām, ir smagi pārkāpusi starptautiskās 
tiesības, tādējādi graujot uzticēšanos starptautiskiem instrumentiem, tostarp nolīgumiem 
par atbruņošanos un kodolieroču neizplatīšanu; tā kā jauna bruņošanās sacensība var 
situāciju saasināt vēl vairāk; tā kā šādu bīstamu situāciju, kas varētu ātri kļūt 
nekontrolējama, nekādā ziņā nedrīkst pieļaut,

1. asi nosoda Krimas un Sevastopoles aneksiju, ko veikusi Krievijas Federācija, un 
uzskata, ka ES un dalībvalstīm nekad nevajadzētu atzīt agresijas iznākumus;

2. atkārtoti pauž stingru atbalstu Ukrainas un visu Austrumu partnerības valstu 
suverenitātei, teritoriālajai integritātei un politiskajai neatkarībai;

3. pauž dziļas bažas par aizvien smagāko situāciju un asinsizliešanu Austrumukrainā; 
mudina Krieviju nekavējoties pārtraukt atbalstu vardarbīgajiem separātistiem un 
bruņotajiem grupējumiem, kas sagrābuši valdības ēkas Slovjanskā, Doņeckā un citās 
pilsētās, izbeigt jebkādas provokatīvas darbības, kuru mērķis ir nemiera uzkurināšana un 
dziļāka situācijas destabilizācija, atvilkt karaspēku no robežas ar Austrumukrainu un 
darboties krīzes mierīgā atrisināšanā ar politiskiem un diplomātiskiem līdzekļiem; 
apliecinot solidaritāti, pilnībā atbalsta Ukrainas valdību, kas mēģina atgūt kontroli pār 
okupētajām pilsētām, un brīdina Krieviju Ukrainas likumīgās tiesības aizsargāt savu 
teritoriālo integritāti neizmantot kā ieganstu plašam militāram iebrukumam;

4. ir pārliecināts, ka prezidenta Putina 2014. gada 18. marta runā piesauktās Krievijas 
tiesības ar visiem līdzekļiem aizsargāt krievu minoritātes citās valstīs ir pretrunā 
starptautiskajām tiesībām un 21. gadsimta starptautiskas rīcības pamatprincipiem, kā arī 
apdraud Eiropas pēckara kārtību; prasa Krievijas Valsts domei nekavējoties atsaukt 
atļauju izmantot karaspēku Ukrainas teritorijā;

5. uzsver, ka Krievijai steidzami jāiesaistās konstruktīvā dialogā ar Ukrainas likumīgo 
valdību, un atbalsta ES aktīvu dalību diplomātiskos centienos mazināt saspīlējumu; šajā 
sakarā atzinīgi vērtē to, ka notiks četrpusējas ASV, Krievijas, Ukrainas un ES sarunas 
par aizvien smagāko situāciju Ukrainā, un gaida, ka tiks rasts labs risinājums, kas 
stabilizēs situāciju Ukrainā un reģionā un atjaunos visu pušu sadarbību; uzskata, ka šajā 
saistībā būtu jāprecizē, ka Ukrainas, kā arī Moldovas un Gruzijas integrācija Eiropā ir 
apvienojama ar labām attiecībām ar Krieviju;
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6. brīdina, ka jebkādi turpmāki Krievijas Federācijas mēģinājumi destabilizēt Ukrainu vai 
apdraudēt citas Austrumu partnerības valstis liks pieņemt papildu sankcijas un būtiski 
ietekmēs ES un Krievijas attiecības; atbalsta papildu sankciju pieņemšanu, ja 
gaidāmajās sarunās pietiekami ātri netiks panākts risinājums; aicina dalībvalstis 
sagatavoties šādai notikumu attīstībai un cieši saskaņot savu rīcību, lai kopīgi un 
solidāri izturētu iespējamās Krievijas atbildes sankcijas;

7. nosoda to, ka Krievija Ukrainas krīzē energoapgādi izmanto kā līdzekli spiediena 
izdarīšanai, un prezidenta Putina vēstuli, kas 2014. gada 10. aprīlī nosūtīta 18 Eiropas 
vadītājiem, uzskata par nepieņemamu draudu Eiropas energoapgādes drošībai; pauž 
šaubas par to, cik patiess ir minētajā vēstulē izteiktais piedāvājums izstrādāt kopīgas 
darbības Ukrainas ekonomikas stabilizēšanai, ņemot vērā, ka valsts kontrolētais 
uzņēmums Gazprom ir nolēmis gandrīz divkāršot Ukrainai piegādātās dabasgāzes cenu 
un pieprasīt par šīm piegādēm iepriekšēju samaksu; ir cieši pārliecināts, ka Krievijai 
pašai būtu izdevīgi palīdzēt Ukrainai izveidot ilgtspējīgu ekonomiku; aicina Maskavu 
saviem vārdiem sekot ar konkrētiem darbiem;

8. uzsver, ka ES un visām dalībvalstīm ir jālīdzsvaro pašreizējā energoatkarība no 
Krievijas, nopietnāk strādājot pie enerģijas avotu dažādošanas gan attiecībā uz gāzi, gan 
kodolresursiem un izstrādājot vienotu, ES mēroga enerģētikas politiku; turklāt uzskata, 
ka dalībvalstīm būtu jāatbalsta Ukraina, nodrošinot gāzes plūsmu pretējā virzienā, ja 
Krievija pilnībā vai daļēji izbeigs gāzes piegādi Ukrainai, un aicina Komisiju darīt visu 
iespējamo, lai atbalstītu dalībvalstis šo projektu īstenošanā;

9. atzinīgi vērtē un atbalsta NATO gatavību garantēt visu to valstu drošību, kam ir robeža 
ar Krieviju un kas pašreizējo situāciju Ukrainā uzskata par tiešu draudu arī savai 
suverenitātei; taču mudina Krievijas valdību palīdzēt mazināt saspīlējumu un uzstāj, ka 
būtu jāizvairās no aukstajam karam raksturīgas militāro spēku koncentrēšanas; uzstājīgi 
mudina visas puses ievērot esošās ieroču kontroles saistības, izstrādāt uzticības 
veicināšanas pasākumus un darīt visu iespējamo, lai nepieļautu dārgu un bīstamu 
bruņošanās sacensību;

10. atzinīgi vērtē EDSO īpašās novērošanas misijas nosūtīšanu, lai iegūtu informāciju par 
netipisku militāro aktivitāti un provokatīvām darbībām, kuru mērķis ir destabilizēt 
situāciju, kā arī lai novērotu cilvēktiesību un minoritāšu tiesību ievērošanu Ukrainā; 
taču pauž nožēlu par to, ka misijai neizdevās iekļūt Krimā, kur ir konstatēti dažādi 
cilvēktiesību pārkāpumi, tostarp pret žurnālistiem un viņu ģimenēm vērsta vardarbība; 
pauž nožēlu arī par to, ka uzbrukumi žurnālistiem tagad notikuši arī Austrumukrainā;

11. atkārtoti pauž bažas par to, kāda nākotne sagaida tatāru kopienu Krimā, un par to 
iedzīvotāju drošību un iespējām izmantot savas tiesības, kuri runā ukraiņu valodā; 
uzsver, ka Krievijas Federācija saskaņā ar Ceturto Ženēvas konvenciju ir atbildīga par 
visu civiliedzīvotāju aizsardzību okupētajās teritorijās; aicina veikt neatkarīgu, 
starptautisku izmeklēšanu par ziņotajiem gadījumiem, kad aktīvisti piedzīvojuši 
nežēlīgu izturēšanos, patvaļīgi aizturēti, nolaupīti un spīdzināti, kā arī par iespējamo 
Berkut dalību šajos cilvēktiesību pārkāpumos;

12. nosoda to, ka Krievijas amatpersonas un plašsaziņas līdzekļi plaši izmanto propagandu 
saistībā ar it kā notikušiem krievvalodīgās minoritātes tiesību pārkāpumiem, ko 
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neapstiprina fakti, un nepamatotās apsūdzības, ka varu Kijevā pārņēmuši „fašisti”; 
atkārtoti pauž dziļas bažas par vārda brīvību Krievijā un norāda uz krievu vēsturnieka 
Andrei Zubov gadījumu — kritizējis Krievijas prezidentu par Krimas sagrābšanu, viņš 
nesen zaudēja darbu Maskavas Valsts starptautisko attiecību institūtā; 

13. atkārtoti uzsver, ka Ukrainas valdībai ciešā sadarbībā ar EDSO un Eiropas Padomi 
steidzami jānodrošina, ka tiek pienācīgi ievērotas krievvalodīgo iedzīvotāju un citu 
kultūras, nacionālo un lingvistisko minoritāšu likumīgās tiesības saskaņā ar Eiropas 
reģionālo vai minoritāšu valodu hartu un Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu 
aizsardzību;

14. aicina Ukrainas iestādes stingri iestāties pret ekstrēmistu un radikāļu organizācijām un 
grupām, kas aicina uz cilvēktiesību pārkāpumiem; vēlreiz aicina veikt neatkarīgu 
izmeklēšanu par cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notikuši kopš 2013. gada novembra 
beigām, un atzinīgi vērtē trešās personas iecelšanu Eiropas Padomes Starptautiskajā 
konsultatīvajā komitejā un tās pirmās sanāksmes rīkošanu 2014. gada 9. aprīlī; uzskata, 
ka miera un savstarpējas izpratnes un cieņas panākšana Ukrainas sabiedrībā ir izšķirīgi 
svarīga valsts stabilitātei un turpmākai attīstībai;

15. atzinīgi vērtē Ukrainas parlamenta 2014. gada 1. aprīlī pieņemto rezolūciju par 
nelikumīgu paramilitāro grupējumu tūlītēju atbruņošanu Ukrainā; tomēr brīdina 
neizmantot pārmērīgu spēku Austrumukrainas pilsētās sagrābto ēku atgūšanai; pauž 
dziļas bažas par nesenajiem uzbrukumiem policijas iecirkņiem Doņeckā un Slovjanskā 
valsts austrumos un par to, ka uzbrucēji sagrāba ieročus; aicina visas puses uz savaldību 
un mēģināt panākt risinājumu mierīgā ceļā;

16. uzsver, ka ir svarīgi Ukrainā atjaunot uzticēšanos tiesiskumam un tiesībaizsardzības 
iestādēm, un atbalsta ierosinājumu saskaņā ar KDAP nosūtīt uz Ukrainu civilu 
tiesiskuma misiju, lai palīdzētu Ukrainas iestādēm reformēt policiju un tiesu sistēmu;

17. vēlreiz aicina Ukrainas pagaidu valdību īstenot ietverošu un demokrātisku pieeju, lai 
ierobežotu vardarbības saasināšanās un teritoriālās šķelšanās risku; uzskata, ka šajā 
sakarā izšķirīgas ir konstitucionālas reformas, un mudina apsvērt samērīgu virzību uz 
decentralizāciju un pašnoteikšanos; atzinīgi vērtē Ukrainas pagaidu premjerministra 
solījumu, ka reģioni iegūs lielākas pilnvaras; taču uzsver, ka visi lēmumi par teritoriāli 
administratīvajām reformām jāpieņem Ukrainas iedzīvotājiem un viņu ievēlētajiem 
pārstāvjiem;

18. principā atzinīgi vērtē priekšlikumu rīkot valsts mēroga referendumu par Ukrainas 
turpmāko statusu un teritoriālo struktūru, ko televīzijas uzrunā 2014. gada 14. aprīlī 
izteica prezidenta pienākumu izpildītājs Oleksandr Turchynov;

19. uzskata, ka prezidenta vēlēšanas 2014. gada 25. maijā ir laba iespēja atjaunot Ukrainas 
politisko stabilitāti; tāpēc uzstājīgi mudina visus Ukrainas pilsoņus piedalīties vēlēšanās 
un tādējādi palīdzēt valstij šajā grūtajā brīdī; paziņo, ka ir nolēmis nosūtīt vēlēšanu 
novērošanas misiju, lai novērotu šīs vēlēšanas, un mudina visas attiecīgās puses darīt 
visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka šīs vēlēšanas ir brīvas un godīgas; uzskata, ka drīz 
pēc prezidenta vēlēšanām un — vēlams — vēl līdz šā gada beigām būtu jāorganizē 
likumdevēja vēlēšanas; vēlreiz aicina Ukrainas iestādes rīkot šīs vēlēšanas saskaņā ar 
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Venēcijas komisijas ieteikumiem un atbalsta proporcionālās vēlēšanu sistēmas 
pieņemšanu, kura atvieglotu valstī valdošo vietējo apstākļu pienācīgu ņemšanu vērā;

20. uzskata, ka politiska risinājuma ietvaros Ukrainas valdībai būtu jāapņemas atmaksāt 
parādus Krievijai un tās bankām un uzņēmumiem, kā arī izmantot daļu no ES un 
starptautisko finanšu iestāžu finansiālās palīdzības dienvidaustrumu Ukrainas trūcīgo 
reģionu sociāli ekonomiskajai attīstībai;

21. atzinīgi vērtē asociācijas nolīguma ar Ukrainu politisko sadaļu parakstīšanu, jo tas ir 
nozīmīgs solis uz priekšu un vēlreiz apliecina atbalstu kopīgām vērtībām; atzinīgi vērtē 
arī konkrēto, tūlītējo atbalstu, kas sniegts Ukrainai, ES vienpusēji atverot savu tirgu 
Ukrainas precēm; gaida pārējā asociācijas nolīguma / padziļināta un visaptveroša brīvās 
tirdzniecības nolīguma noslēgšanu un īstenošanu, kas gan noteikti nav galīgais mērķis 
ES un Ukrainas sadarbībā;

22. atbalsta ES paredzētos nosacījumus par vajadzīgajām strukturālajām reformām, kas 
palīdzēs izveidot labvēlīgākus apstākļus ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei, uzlabojot 
valsts finanšu pārvaldību, izveidojot sociālās drošības tīklu un mazinot korupciju; aicina 
ES līdzekļus lietot pārredzami un Komisijai to lietojumu efektīvi uzraudzīt;

23. ņem vērā Komisijas lēmumu izveidot Ukrainas atbalsta grupu, kas, saskaņojot darbu ar 
Ukrainas iestādēm un izmantojot dalībvalstu devumu, apzinās, kāda tehniskā palīdzība 
vajadzīga, lai stabilizētu trauslo finansiālo, ekonomisko un politisko situāciju Ukrainā; 
uzskata, ka to pašu vajadzētu darīt arī Moldovas un Gruzijas sakarā;

24. ir pārliecināts, ka notikumi Ukrainā uzsver nepieciešamību ES divkāršot savas saistības 
un atbalstu attiecībā uz eiropeisku izvēli Moldovā un Gruzijā un šo valstu teritoriālo 
integritāti, jo tās gatavojas šogad parakstīt asociācijas nolīgumu un padziļinātu un 
visaptverošu brīvās tirdzniecības nolīgumu ar ES; aicina šos asociācijas nolīgumus, 
tostarp padziļinātus un visaptverošus brīvās tirdzniecības nolīgumus, parakstīt vēlākais 
līdz jūlijam un gaida, ka tie stāsies spēkā un tiks īstenoti nekavējoties;

25. pauž īpašas bažas par nestabilitātes atjaunošanos separātiskajā Piedņestras reģionā 
Moldovā; uzskata, ka nesenais lūgums iekļaut šo reģionu Krievijas sastāvā, ko 
2014. gada 18. martā izteica pašpasludinātās Tiraspoles iestādes, ir bīstams un 
bezatbildīgs; vēlreiz pauž pilnīgu atbalstu Moldovas teritoriālajai integritātei un aicina 
visas puses steigšus atsākt dialogu sadarbības struktūrā „5+2”, lai panāktu mierīgu un 
ilgtspējīgu risinājumu;

26. aicina ES vēl skaidrāk darīt saprotamu, ka Austrumu partnerība nav pret Krieviju vērsta 
politika, izvairoties no dažādām interpretācijām un pārpratumiem par šīs politikas 
mērķiem; uzskata, ka Austrumu partnerība ir pilnīgi saderīga ar esošajiem tirdzniecības 
nolīgumiem un pilnībā ievēro Krievijas tradicionālās attiecības ar tās partneriem un 
kaimiņvalstīm; uzskata, ka Austrumu partnerība nenozīmē pievienošanos NATO un nav 
paredzēta, lai vērstos pret Eirāzijas Muitas savienību; taču uzskata, ka tā garantē ES 
atbalstu partnervalstīm, uz kurām tiek izdarīts diplomātisks un ekonomisks spiediens, 
mēģinot apdraudēt to suverenitāti;

27. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas 
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priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, dalībvalstīm, Ukrainas prezidenta pienākumu izpildītājam, valdībai un 
parlamentam, Austrumu partnerības valstu valdībām un parlamentiem un Krievijas 
Federācijas valdībai un parlamentam.


